Pályázati kiírás Kari BME Ösztöndíjra
1. Pályázati feltételek:
A BME Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon aktív státuszú, nappali alapképzéses hallgatói,
akik tudományos, szakmai munkát végeztek 2009. december 1. és 2009. május 1. között.
Kari BME Ösztöndíj egyszerre kapható az Egyetemi BME Ösztöndíjjal, a Köztársasági
Ösztöndíjjal valamint a Kari Közösségi Ösztöndíjjal.
2. Pontrendszer:
Az írásban igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont.
Tudományos munka

Maximálisan szerezhető pontszám

OTDK-helyezés (1-2-3. díj, dicséret)

7-6-5-4

Publikáció

10

Konferencián való részvétel

10

Egyéb tudományos munka (ebből demonstrátori munka)

6 (4)

Szakmai gyakorlat (nem mintatantervi)

5

Adott félévben legalább második nyelvvizsga

3

Ezeken kívül csak a pályázó utolsó egy aktív félévére számított tanulmányi átlagára kaphat
pontot, ahol a pont értéke megegyezik az átlag tizedesekre kerekített értékével.
Publikáció esetén kérjük a megjelent cikket írásban, feltüntetve a megjelenés dátumát, és az
összes szerzőt a pályázati adatlapon.
Konferencián való részvételért csak akkor kapható pont, hogyha a pályázó feltünteti a pályázati
adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét, ha
tartott előadást, akkor az előadásának címét, kivonatát és csatolja a részvételt igazoló
dokumentumot.
Kizárólag a 2008/09/2. félévben végzett demonstrátori munka esetén kapható pont. Tanszék
által kiállított igazolást fogadunk el, feltüntetve pontosan a végzett munkát (pl.: házi feladat
javítás, ZH-felügyelés, gyakorlatvezetés). Csak a szerződés leadása is elfogadható, de kevesebb
pontért.
Szakmai gyakorlat esetén kérjük a munkáltató által kiállított igazolást, melyben szerepeljen a
munkakör leírása, rövid összefoglalás az elért eredményeknek.
A félévben tett nyelvvizsga esetén kérjük a nyelvvizsga fénymásolatát.
3. Pályázat leadásának módja, határideje:
Pályázat leadásához regisztrálni kell a http://hk.wigner.bme.hu oldalon, kitölteni a pályázati
adatlapot, majd ennek nyomtatott változatát az igazolásokkal együtt eljuttatni a Wigner Jenő
Kollégium portájára (Budapest, 1117 Dombóvári út 3.). A borítékra legyen ráírva, hogy TTK
HK!
Az igazolások beérkezésének határideje: 2009. április 30., 12:00.
Az elveszett vagy határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
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Kifizetés: a május 8-i kifizetési időpontban, a Neptun rendszeren keresztül.
4. Elbírálás menete:
Maximálisan 20 pont szerezhető. A pályázat sikerességéhez minimum 6 pontot kell elérni.
6 és 10 pont között a pályázók könyvjutalomban részesülnek,
10 és 20 pont között könyv és pénzjutalomban is részesülnek, ahol a pénzösszeg a pontokkal
lineárisan növekszik.
A pályázattal kapcsolatos bármely kérdés esetén írj a kdjb@wigner.bme.hu címre.

Domján Dániel
elnök
TTK HK
Budapest, 2009. március 30.
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